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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บการสงเคราะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ 22/05/2558 16:47
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการที ท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตํ าบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่น
คําขอต่อผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีผ้ ลู ําเนาอยูก่ รณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะ
มอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยง
ตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ที่มีปัญหาซํ ้าซ้ อนหรื อผู้
ที่อยู่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณาก่อน
13. วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณที่ทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัตวิ ่าสมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้ อนเป็ นผู้ที่มีปัญหาซํ ้าซ้ อนหรื อเป็ นผู้ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการ
ของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัตติ ามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

14. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรื อผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
45 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว
อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัด
เชียงราย
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรยา
ขาว อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว
อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว
อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

2)

3)

4)

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัด
เชียงราย
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วันนับจาก
ได้ รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัด
เชียงราย
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็ นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

พิจารณาอนุมตั ิ

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว
อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ

ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
ทรายขาว
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วันนับแต่
วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริ หารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
3. กรณีมี
ข้ อขัดข้ องเกี่ยวกับ
การพิจารณา
ได้ แก่สภาพความ
เป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติ
หรื อข้ อจํากัดด้ าน
งบประมาณ
จะแจ้ งเหตุขดั ข้ อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ ผ้ ู
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
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15. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
1
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพผู้
3) ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
18. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
หมายเหตุ 109 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชี ยงราย 57120 โทร.0-5372-3962 หรื อ www.saikao.go.th
19. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

แบบคําขอรั บการสงเคราะห์
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วันที่.........เดือน.........................พ.ศ...............
ลําดับที่................/.............
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลทรายขาว
ด้ วย.......................................................เลขประจําตัวประชาชน.............................................
เกิดวันที่.........เดือน.........................พ.ศ........อายุ......ปี มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ านเลขที่..........หมูท่ ี่..........
ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120 ขอแจ้ งความประสงค์ ขอรับการเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
1. ที่พกั อาศัย
( ) เป็ นของตนเองและมีลกั ษณะ ( ) ชํารุดทรุ ดโทรมมาก ( ) ชํารุ ดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มัน่ คงถาวรดี
( ) เป็ นของ.............................................................เกี่ยวข้ องเป็ น................................................
2. ที่พกั อาศัยอยูห่ า่ งจากบ้ านหลังที่ใกล้ ที่สดุ เป็ นระยะทาง.................................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก.......................................................................................
อยูห่ า่ งจากชุมชน/หมูบ่ ้ านเป็ นระยะทาง.............................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก.......................................................................................
อยูห่ า่ งจากหน่วยบริ การของรัฐที่ใกล้ ที่สดุ เป็ นระยะทาง...........สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก.......................................................................................
3. การพักอาศัย
( ) อยูเ่ พียงลําพัง เนื่องจาก......................................................................................................
( ) พักอาศัยกับ.................................................................รวม.......คน เป็ นผู้สามารถประกอบอาชีพได้ จํานวน
..............คน
มีรายได้ รวม...................................บาท/เดือน
ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจาก
...................................……………………………………………………………………......
4. รายได้ – รายจ่าย
มีรายได้ รวม.........................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้ .......................................................
นําไปใช้ จา่ ยเป็ นค่า.....................................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ .....................................................สถานที่ติดต่อเลขที่............หมูท่ ี่........ตําบล
...................................อําเภอ....................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..............
โทรศัพท์......................................โทรสาร.........................เกี่ยวข้ องเป็ น.......................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าถ้ อยคําที่ให้ ข้างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ ถ้อยคํา ลงชื่อ.............................................ผู้สํารวจ
(.........................................................)
(......................................................)
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่..........................................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.................
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลทรายขาว
ข้ าพเจ้ า........................................................ขอมอบอํานาจให้ ................................................
เลขประจําตัวประชาชน................................................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ตําบล
.................................................อําเภอ............................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..................................................โทรสาร.........................................
เกี่ยวพันเป็ น........................................................................................................................................
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทนข้ าพเจ้ าในกิจการใดกิจการหนึง่ ดังต่อไปนี ้และให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้กระทําเองทุก
ประการ
( ) แจ้ งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
( ) แจ้ งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้ จา่ ยแก่.............................................................................................................
( ) เป็ นเงินสด
( ) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา...........................
เลขที่บญ
ั ชี................................................................................................
( ) แจ้ งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบอํานาจ
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
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หนังสือแสดงความประสงค์ ในการรับเงินสงเคราะห์
เขียนที่.........................................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลทรายขาว
ตามที่มีการอนุมตั ใิ ห้ ข้าพเจ้ า.....................................................................เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับการสงเคราะห์เงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ........................................ ลําดับที่........................นัน้
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี ้
( ) เป็ นเงินสด
( ) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร........................................สาขา..................................
เลขที่บญ
ั ชี............................................................................................................
( ) แจ้ งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ............................................................
(........................................................)
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ที่พิเศษ/

เขียนที่..................................................
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
วันที่.......................................................

เรื่อง

ขอรับการสงเคราะหเบี้ยผูปวยเอดส

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว
สิ่งที่สงมาดวย

1.หนังสือขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส

จํานวน 1 ชุด

ดวยขาพเจา........................................................................................ขอความอนุเคราะหชวยเหลือ
.........................................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่..................ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย มีความประสงคขอรับการสงเคราะหเบี้ยผูปวยเอดส เนื่องจากไดปวยเปนโรค HIV ซึ่งมีอาการอยูระยะที่.........ตาม
ใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลพาน ลงวันที่.......................................................................จากนายแพทย/แพทยหญิง
...................................................................จึงใครขอความอนุเคราะหทานพิจารณาสงเคราะหเบี้ยผูปวยเอดสเพื่อการยังชีพ
ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(..................................................)

